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KOMUNIKATË PËR SHTYP 
 

13 tetor 2005 
  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit  
shpall rezultatet e Valës së 8-të të Privatizimit – 

 
 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit dje në Ceremoninë e 8-të të Hapjes së 
Ofertave ka shpallur fituesit e përkohshëm për shitjet me “spin off të rregullt” të NSH-ve. 
 
Në dispozicion për blerje kanë qenë gjithsej 15 Ndër. të Reja.  Këto 15 Ndër. të Reja janë 
ofruar përmes “spin off-it të rregullt”.   
 
Kjo valë e privatizimit ka qenë vala e fundit ku për spin off-et e rregullta është nevojitur 
ofertimi në dy raunde.   
 
Si pjesë e disa procedurave të korrigjuara të privatizimit, për të gjitha spin off-et nga vala e 3-
të deri në valën e 8-të është kërkuar ofertim në dy raunde. Megjithatë, tash së fundi Bordi i 
AKM-së ka vendosur që për spin off të rregullt ta kthejë formën e ofertimin në një raund. 
 
“Ofertat e raundit të parë” janë pranuar në zyrën qendrore të AKM-së në Prishtinë dhe në 
zyrën e AKM-së në pjesën veriore të Mitrovicës nga ora 10:00 deri në 12:00.. 
 
Këto oferta janë hapur dhe rezultatet janë shpallur në Selinë e UNMIK-ut prej orës 13:00 deri 
në 15:00.   
 
Gjatë raundit të parë të shitjeve me “spin off të rregullt” janë pranuar 102 oferta. 
Vlera totale e ofertave më të larta ka qenë më shumë se 12.100.000,00 €. 
 
Tri ofertave më të larta për secilën Ndër. të Re iu është mundësuar të dorëzojnë Ofertën e 
Dytë. 
 
“Ofertat e raundit të dytë” janë pranuar në Zyrën Qendrore të UNMIK-ut nga ora 15:00 deri 
në 17:00. 
 
“Ofertat e raundit të dytë” janë hapur dhe rezultatet janë shpallur në Zyrën Qendrore të 
UNMIK-ut prej orës 17:00 deri në ora 18:00. 
 
Vlera totale e ofertave fituese të përkohshme ishte më e lartë se 13.600.000,00 €. 
 
Ofertuesit dhe rezultatet e dhëna më poshtë janë të përkohshme.  Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit tani është duke punuar në përfundimin e të gjitha shitjeve, ku përfundimi i tillë 
varet nga verifikimi dhe kompletimi i pagesave nga ofertuesit fitues të përkohshëm dhe nga 
finalizimi i të gjitha kontratave të shitjes. 
 

Për më shumë informata, ju lutemi kontaktoni: Erdelina Dula  
038-500-400 ekst 1152 ose erdelina.dula@eumik.org 



 
VAZHDIM 

 
 
 NDËR. E RE     Oferta më e lartë Fit. i Përkoh. 
 

• Ndër. e Re Hotel Korzo    €915,000   P102 
• Ndër. e Re Restaurant Peja   €356,000   P14 
• Ndër. e Re Kombinati i Lëkurës dhe Këpucëve €1,216,300   P79 
• Ndër. e Re Stacioni Veterinar Vushtrri  €43,150    P33 
• Ndër. e Re Depoja IMB Mitrovicë  €204,500   P58 
• Ndër. e Re Shtëpia e Mallrave 28 Nentori €3,170,000   P31 
• Ndër. e Re Depoja 28 Nëntori   €652,000   P05 
• Ndër. e Re Kosovotrans Kamenicë  €111,111   P40 
• Ndër. e Re Metal Holding 2005   €602,150   P81 
• Ndër. e Re Komuna Prizren Alpha  €1,165,570   P36 
• Ndër. e Re Komuna Prizren Gamma  €1,215,000   P73 
• Ndër. e Re Flamme-ing    €2,100,000   P101 
• Ndër. e Re 18 Nentori Rahovec   €1,021,500   P68 
• Ndër. e Re 18 Nentori Xërxe Alpha  €515,550   P60 
• Ndër. e Re 18 Nentori Xërxe Beta  €322,225   P77 

 
 
SHUMA TOTALE E OFERTAVE TË PRANUARA €13,610,056 
 
 
Dita e Ofertimit për Valën e 9-të do të mbahet më 7 dhjetor 2005. 
Afati për parakualifikim për valën e 9-të do të jetë deri më 30 nëntor 2005. 
 

 
Për informata më të hollësishme në lidhje me privatizimin në Kosovë, ju lutemi 

kontaktoni: 
Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit 

++ 381-38-500-400 lok. 1255 
e-mail: soetenders@eumik.org

www.kta-kosovo.org 
 

 
 
 

Për më shumë informata, ju lutemi kontaktoni: Erdelina Dula  
038-500-400 ekst 1152 ose erdelina.dula@eumik.org 
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